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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bloomberg TV 
 
√ Добрин Иванов: В България липсват конкретни действия за борба с корупцията 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България, Бизнес старт, 06.06.2018 
Характерно за корупцията в България е осъзнаването на проблема, но към момента много повече остава коментирането 
на темата, отколкото преминаването към конкретни мерки и действия срещу корупцията. Необходими са по-бързи 
действия и по-ясни резултати. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал 
в България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
Всеки един от нас е бил свидетел на корупция в една или друга форма. До някаква степен това мислене вече се е 
насложило. Необходима е цялостна промяна на начина на мислене и предприемането на конкретни мерки. 
Иванов добави, че стратегическите бизнес цели също са повлияни от корупцията в страната, тъй като нивото на корупция 
в дадена страна е пряко свързано с нивото на инвестиции в нея. 
Той определи приоритета на българското европредседателство като „правилен“, тъй като Западните Балкани и 
евентуалното им присъединяване към ЕС ще имат влияние и върху България. 
Според него няма как повече разговори по време на европредседателството на страната да са били насочени към темата 
за корупцията. Иванов посочи отново, че това е тема, изискваща действия, а не разговори. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Работодатели: Корупцията иска противодействие, не разговори 
Много повече коментираме, малко работим срещу нея, смята Добрин Иванов от АИКБ 
Характерно за корупцията в България е осъзнаването на проблема, но към момента много повече остава коментирането 
на темата, отколкото преминаването към конкретни мерки и действия срещу корупцията. Необходими са по-бързи 
действия и по-ясни резултати. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал 
в България, в студиото на телевизия "Блумбърг". 
"Всеки един от нас е бил свидетел на корупция в една или друга форма. До някаква степен това мислене вече се е 
насложило. Необходима е цялостна промяна на начина на мислене и предприемането на конкретни мерки", смята той. 
Иванов добави, че стратегическите бизнес цели също са повлияни от корупцията в страната, тъй като нивото на корупция 
в дадена страна е пряко свързано с нивото на инвестиции в нея. 
Той определи приоритета на българското европредседателство като "правилен", тъй като Западните Балкани и 
евентуалното им присъединяване към ЕС ще имат влияние и върху България. 
Според него няма как повече разговори по време на европредседателството на страната да са били насочени към темата 
за корупцията. Иванов посочи отново, че това е тема, изискваща действия, а не разговори. 
 
В. Банкерь 
 
√ Добрин Иванов: В България липсват конкретни действия за борба с корупцията 
Характерно за корупцията в България е осъзнаването на проблема, но към момента много повече остава коментирането 
на темата, отколкото преминаването към конкретни мерки и действия срещу корупцията. Необходими са по-бързи 
действия и по-ясни резултати. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал 
в България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. Всеки един от нас е бил свидетел на корупция в 
една или друга форма. До някаква степен това мислене вече се е насложило. Необходима е цялостна промяна на начина 
на мислене и предприемането на конкретни мерки. 
Иванов добави, че стратегическите бизнес цели също са повлияни от корупцията в страната, тъй като нивото на корупция 
в дадена страна е пряко свързано с нивото на инвестиции в нея. Той определи приоритета на българското 
европредседателство като „правилен“, тъй като Западните Балкани и евентуалното им присъединяване към ЕС ще имат 
влияние и върху България. 
Според него няма как повече разговори по време на европредседателството на страната да са били насочени към темата 
за корупцията. Иванов посочи отново, че това е тема, изискваща действия, а не разговори. 

https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2018-06-06/dobrin-ivanov-v-balgariya-lipsvat-konkretni-deystviya-za-borba-s-koruptsiyata
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Р. Радев: Европейска интеграция означава европейски стандарти в борбата с корупцията 
За корупция в България се говори много, но се прави твърде малко, коментира държавният глава  
Убеден съм, че европейска интеграция за нас означава европейски модели и стандарти в борбата с корупцията, каза 
президентът Румен Радев на международната конференция на тема "Европейски практики и възможности за 
противодействие на корупцията" в София. 
Това означава обединяване на усилията на всички институции и ангажирането на усилията на цялото общество за справяне 
с този проблем, отбеляза държавният глава, цитиран от БТА. 
Той посочи, че всяка държава развива свой собствен антикорупционен модел, базиран на социални, икономически, 
политически характеристики. 
“Ако искаме да сме пълноценно интегрирани в Европа, трябва да надскочим нашата ограда на доморасли методи за 
развитие и прилагане на антикорупционни мерки, да видим какво става отвън тази ограда, да черпим опит от добрите 
европейски практики”, посочи Румен Радев. 
Според него критерият за нашето пълноценно интегриране ще бъдат резултатите в борбата с корупцията. 
Той посочи необходимостта от всеобхватни мерки за противодействие на корупцията - широкомащабни законодателни 
инициативи, фокусирани върху разкриването, пресичането и разследването на корупционни схеми в реално време, 
концентрирани върху безкомпромисното наказателно преследване на отговорните лица, както и върху превенцията.  
За корупция в България се говори много, но според мен се прави твърде малко, коментира още държавният глава и 
отбеляза необходимостта от фокусиране на общественото внимание върху проблемите на корупцията. 
“За корупцията няма почивен ден, оставена без обществено внимание и без систематични мерки за въздействие, тя се 
разраства като раково образувание”, заяви президентът. 
Той посочи, че корупцията нанася огромни вреди на обществото, защото тя овладява основни лостове на държавно 
управление в законодателната, изпълнителната и съдебната власт и ги подчинява на частни интереси, ограничава основни 
права и свободи на гражданите, генерира бедност и престъпност, ерозира доверието в държавата, отблъсква 
инвеститорите.  
Според президента специално за България корупцията има и друго специфично негативно влияние, защото се превръща в 
основна спирачка за реализация на стратегически за България цели като развитие на съвременна конкурентоспособна 
икономика и пълноценна интеграция в европейските структури. 
“Когато усилията на бизнеса се насочват вместо в развитие на иновации и конкурентоспособност, към търсене на подходящ 
човек от администрацията, който, срещу определени финансови стимули да може да реши спечелването на обществена 
поръчка, това е убийствено за бъдещето на нашата икономика”, отбеляза държавният глава. 
На вчерашната конференция ще бъдат представени практиките на различни европейски държави в борбата с корупцията, 
ще бъдат сравнени и антикорупционните модели в Европа, както и законодателствата, регламентиращи взаимодействието 
между органите за борба с корупцията и прокуратурата. В дискусията участват експерти от различни европейски държави, 
както и представители на български институции, ангажирани в противодействието на корупцията. 
 
√ 100 млн. лв. дефицит в бюджета за лекарства очаква НЗОК 
75% от заложените пари по това перо отиват за таргетна терапия 
Близо 100 млн. лева дефицит в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лекарства за домашно 
лечение и злокачествени заболявания се очаква до края на годината. Това съобщи д-р Галя Кондева, директор на дирекция 
"Лекарствени продукти", предава БТА. 
Ръстът на разходите идва от скъпоструващите медикаменти, сред които са тези за хепатит С и за злокачествени 
заболявания, посочи Кондева. 
"Дефицитът, който очакваме след приспадане на отстъпките, които сме договорили с всички притежатели на разрешение 
за употреба, е между 80 и 100 млн. лева. 
Кондева съобщи, че 33 000 са пациентите с онкозаболявания у нас, 1100 са тези с хепатит С. От тази година здравният фонд 
заплаща и 30 нови молекули. Анализът сочи, че 75% от бюджета отива за така наречената "таргетна терапия" и само 25% 
за стандартната терапия в онкологията. 
"Тези пациенти се подобряват, удължава се тяхната преживяемост, но това е една много скъпа терапия и не можем на този 
етап да я ограничим, въпреки че работим усилено в посока на създаване на мерки най-подходящата терапия да отиде при 
подходящия пациент. Всички тези терапии са свързани с наличието на определени генетични маркери и когато пациентът 
има тези маркери, тази терапия е подходящата за него". 
Касата заплаща и 282 млн. лева за онколекарства в болничната помощ извън стойността на клиничната пътека. 
Според експертите в НЗОК решение на проблема с преразхода се търси по две направления - чрез създаване на критерии 
за назначаването на терапията и чрез въвеждане на изискване за задължително изследване на генетични маркери, които 
трябва да са доказани преди започването на таргетното лечение. 
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√ Световният икономически форум: голяма корупция и лоши пътища в България 
Въпреки това страната ни подобрява класирането си и се премества на 49-а позиция 
Корупцията в България е висока, инфраструктурата ѝ е с лошо качество, но въпреки това страната се класира на 49-о място 
по конкурентоспособност от общо 137 държави в света според годишния доклад на Световния икономически форум (СЕФ) 
Global Competitiveness Report 2017-2018 г. 
Това е най-доброто класиране на България, откакто е включена в изготвянето на индекса. През 2016-2017 е била на 50-о 
място, а през 2012-2013 - на 62-а позиция, което означава изкачване с 13 позиции. 
Индексът на конкурентоспособността за 2017-2018 г. ни нарежда след Виетнам, Уганда и Танзания по показателя пътища - 
чак на 93-о място. След стотната позиция оставаме по прозрачност на решенията на политиците (107-о), по независимост 
на съдебната система - 108-о място, по надеждност на полицейските услуги сме на 105-а позиция, способността на 
държавата да  запазва и привлива таланти - съответно на 119-а и 118-а позиция. 
Особено изоставаме при защита на правата на интелектуална собственост и на собствеността изобщо - на 125-о място и на 
120-о. 
В инфографиката по-долу са показани най-проблематичните фактори за правене на бизнес у нас, като след корупцията се 
нарежда диктатът на "гишетата" - бюрокрацията и неефективната работа на държавната администрация. 
 

 
  
 
 
√ Парламентът гласува новия изтребител и машините за пехотата до края на юни 
Проектите са за над 3,2 млрд. лв., само БСП и "Воля" засега се въздържат 
Единствено депутатите от БСП и представителят на "Воля" в комисията по отбрана в парламента се въздържаха да приемат 
предложените от Министерството на отбраната инвестиционни проекти за превъоръжаване на армията. Става въпрос за 
проекта за купуване на нови изтребители за Военновъздуините сили и за купуването на нови машини за пехотата.  
Представителите на ГЕРБ, "Обединени патриоти" и ДПС подкрепиха проектите за превъоръжаване. Този за купуване на 
поне 8 изтребителя като първи етап е на стойност 1,8 млрд- лв., а за планираните 150 машини за Сухопътните войски 
разходът е 1,46 млрд. лв. за 150 машити до 2029 г.  
В заседанието на комисията участваха вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, началникът на 
отбраната ген. Андрей Боцев, началниците на ВВС и на Сухопътни войски и още висши военни.  
Очаква се и становището на комисията по бюджет и финанси в Народното събрание преди двата проекта за 
превъоръжаване да влязат в пленарната зала. Към момента изглежда, че и двата проекта ще бъдат приети, защото се 
ползват с подкрепа от ГЕРБ, ДПС и "патриотите", дори и ако допуснем, че "Атака" би имала различно становище.  
"Очаквам инвестиционните проекти да бъдат приети от парламента до края на юни", прогнозира председателят на 
комисията по отбраната ген. Константип Попов. 
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Вицепремиерът Каракачанов пък изрази надежда, че до края на годината е възможно да бъдат сключени и договори за 
придобиването на нова техника. В проекта за изтребителите пише, че срокът за придобиване на нови изтребители е одо 
72 месеца от влизането на договора за покупката им в сила.  
От БСП попитаха какво ще стане след това със старите съветски МиГ-29, които сега са на въоръжение в армията ни. 
Въпросът, закономерно, бе игнориран.  
Министър Каракачанов отрече в проекта за нов изтребител да има "фаворити", каквито съмнения се прокраднаха. В самия 
проект е разширен броят на държавите, които са потенциални доставчици на самолети и оборудване. В новия документ 
освен Швеция с "Грипен", САЩ  и Португалия с F-16, Италия с "Юрофайтър", са прибавени Франция с "Рафал", Израел с F-
16 и нов "Юрофайтър" от Германия. Разиграни са и варианти за придобиване на нови самолети или за такива втора ръка. 
В хода на дискусията днес министър Каракачанов обясни, че Израел е включен в списъка с потенциални доставцичи, 
защото при тях се освобождават ескадрили F-16 (Израел има на въоръжение вече F-35 - б.р.), а и изискването в 
инвестиционния проект е самолетите за ВВС да са произведени в страна член на НАТО или ЕС. Какъвто е случаят с 
американските изтребители. 
 
В. Монитор 
 
√ Кабинетът одобрява финансова помощ за БДЖ  
Помощтта ще е от Централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта за 2018 г. 
На редовното си заседание правителството ще одобри допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на 
Министерството на транспорта за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг БДЖ" ЕАД, 
съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
Кабинетът се очаква да предложи на Народното събрание за ратифициране със закон на споразумение за възмездни 
консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на националната система за 
електронно събиране на пътни такси. 
Министрите ще разгледат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, както и промени в Тарифа 4 на таксите, 
които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. 
Правителството ще одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на 
дейности по национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", както и за изплащане на стипендии по 
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. 
В дневния ред на заседанието е и проект на решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за плаж 
"Албена".  
 
√ Хотели без пречистване на отпадни води няма да се строят 
С пари от регионалното министерство изграждат станции за малките населени места 
Всеки инвеститор с намерение да строи на морето трябва да предвиди начина за пречистване на отпадъчните води. В 
някои от ваканционните селища и туристически центрове има самостоятелни модулни пречиствателни съоръжения, но в 
момента е важно да се обезпечат станциите за градските отпадъчни води. Това заяви народният представител от ПГ на 
ГЕРБ и председател на Комисията по околна среда и води Ивелина Василева пред „Монитор“. 
Водите в Черно море се определят с добро или много добро качество, но все още има леко разминаване с нормите в 
района на Офицерския плаж във Варна. 
Пречиствателната станция в Созопол е довела до подобряване на състоянието на водата, показват лабораторните анализи. 
Намалели са и оплакванията от стомашно-чревните разстройства. 
Започнала е модернизацията на пречиствателната станция, която обслужва Приморско и Китен, тя ще бъде разширена, за 
да може да поеме натоварването през сезона. В процес на изграждане е и пречиствателната станция в Златни пясъци, а и 
в Айтос. В долната част на Южното Черноморие пречиствателните станции в Несебър, Равда, Поморие работят без 
проблеми, показват инспекциите. 
В пречиствателната станция в Лозенец вече работи ново съоръжение за събиране на водите, които се генерират в пиковите 
часове и да се преработват в нощните часове. Предвижда се изграждането на нови станции в Синеморец и Ахтопол, но те 
попадат в категорията под 10 хил. жители и не влизат в обхвата на регионалното пред инвестиционно проучване. Пари за 
тях ще се осигурят от фонда за изграждане на съоръжения и модернизиране на регионалното министерство. Той ще 
заработи от началото на 2019 г., потвърди и Василева. По Оперативна програма „Околна среда“ се очаква да стартира 
кампанията за набиране на проекти към ВиК дружествата, които подготвят регионални пред инвестиционни проучвания. 
Така ще започнат реалните действия по програмата за близо 1,5 млрд. лева за 14 региона в страната, допълни шефът на 
Комисията по околна среда. 
Изискванията за заустване на тръбите на вече пречистената отпадъчна вода е 2,5 км или една морска миля според 
законодателството. 
 
√ Начинаещите фермери най-рискови за кредитиране 
Младите фермери най-рискови за кредитиране в земеделието. Това заяви министърът на земеделието Румен Порожанов 
по време на международен форум в София. Причината е, че въпреки подобряването на условията за кредитиране в 
страната, остават и земеделци с по-рискови профили за отпускане на заеми - това са младите фермери. Но те са бъдещето 
на земеделието, заради това днес обсъдихме как може да се реши проблемът. 
Порожанов добави, че финансовите инструменти насочени към младите стопани ще спомогне за развитието на сектора, 
както и за справяне с проблема на обезлюдяване в определени части от страната. Земеделският министър уточни, че в 
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хранително-вкусовата промишленост в България предоставените кредити за последните 4 години са в диапазона между 3 
и 3,5 млрд. евро. По думите му тласък в търсенето на финансиране дава изпълнението на инвестициите в проектите, 
реализирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони през настоящия програмен период. 
Той поясни, че през изминалите няколко месеца са свършили добра работа, имали са добри заключения. „Така че да 
можем да откликнем на приоритетите, на пулса, на това, което европейският земеделец иска да се случи, да бъде 
финансирано и да стои много стабилно и конкурентоспособно на общия пазар“, посочи министърът. „Безспорно е, че 
наличието на финансови инструменти е един от важните стимули за насърчаване на инвестициите в селскостопанския 
сектор“, коментира Порожанов 
Според европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган специфичните схеми за гаранции на 
европейско и национално равнище ще бъдат много полезни и ще осигурят повече ползи за земеделските стопани. 
Еврокомисарят посочи, че няма как да се стои на едно място в земеделието. „Конкуренцията диша във врата ни. Ако Европа 
иска да продължи напред,трябва да наваксваме с международното развитие“, коментира Хоган. 
По думите му достъпните източници на финансиране могат да привличат допълнителен частен капитал, за да може да се 
подкрепят повече операторите в сектори, отколкото само с публично финансиране. Ние работим за предоставяне на 
револвиращо финансиране“, допълни Хоган. 
Той допълни, че финансовите инструменти в рамките на европейския фонд за земеделие ще бъдат катализатор и ще 
доведат до ръст до 2,5 млрд. евро. 
„Много е важно да мислим и за бъдещето на общата европейска политика“, заяви Хоган. По думите му интересът до 2,5 
млрд. евро означава, че може да се мобилизира голям капитал. Той насърчи държавите членки да се възползват от 
инструмента за гъвкава политика, за да може новата многогодишна финансова рамка да се адаптира за периода 2020-2027 
г. „Няма нужда да чакате 2021 г., можете от сега да правите съответните оценки“, поясни Хоган. 
 
В. Стандарт 
 
√ Младите фермери във фокуса на Европа 
Еврокомисията ще обърне специално внимание на младите фермери при разработването на плановете за европейска 
Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. 
Това стана ясно на съвместна пресконференция в НДК на министъра на земеделието Румен Порожанов и еврокомисаря 
Фил Хоган, който бе у нас за неформалната среща на агроминистрите от ЕС, част от програмата на българското 
европредседателство. 
Основната тема на неформалния съвет бе възобновяването на поколенията в земеделския сектор, каза Румен Порожанов. 
„Темата е изключително важна, защото за да бъде стабилно и конкурентоспособно европейското земеделие, в него трябва 
да има възобновяване на поколенията. В момента под 6% от занимаващите се със земеделие са под 35 години, 56% са над 
55 години", каза той. Един от основните инструменти за обновяване на поколенията ще бъдат стратегическите планове, 
чрез които държавите членки ще приложат ОСП, стана ясно от думите му. 
Фил Хоган изтъкна, че в бъдеще задължително при прилагането на ОСП за младите стопани трябва да бъдат заделени 2% 
от бюджетите за земеделие, вместо сегашните 0,8%. 
По време на неформалното заседание, министрите за първи път имаха възможност да обсъдят първоначалните 
законодателни предложения на ЕК за ОСП след 2020 г. Официалното представяне пред Съвета на ЕС ще бъде на 
последното заседание под българското председателство – на 18 юни 2018 г. в Люксембург. 
 
Министерство на труда и социалната политика  
 
√ Министър Петков се срещна с генералния директор на МОТ Гай Райдер 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с генералния директор на Международната 
организация на труда (МОТ) Гай Райдер. Разговорът се състоя в рамките на 107-та редовна сесия на Международната 
конференция на труда в Женева, Швейцария.   
По време на срещата двамата обсъдиха досегашното сътрудничество между България и Международната организация на 
труда и възможностите за задълбочаването му в контекста на инициативите за осигуряване на равенство между жените и 
мъжете и намирането на решения в отговор на предизвикателствата на бъдещето на труда.  
Министър Петков подчерта, че България оценява високо сътрудничеството с Международната организация на труда и 
техническата подкрепа, която тя оказва на страната ни. Той изрази подкрепа за каузите на МОТ за постигане на социална 
справедливост и достойни условия на труд. 
Министър Петков представи резултатите от изпълнението на приоритетите на българското председателство и напредъка 
по някои от ключовите досиета в областта на труда и социалната политика. Той информира генералния директор на МОТ, 
че България е готова със заключенията за „Бъдещето на труда“ и тяхното приемане на 21 юни по време на заседанието на 
ЕПСКО в Люксембург. След това те ще бъдат изпратени на Глобалната комисия за бъдещето на труда.  
Други въпроси, които бяха обсъдени по време на срещата бяха: ратифицирането на Конвенция 131 на МОТ за минималната 
работна заплата, състоянието на социалния диалог в България, договарянето на миниалната работна заплата в страната, 
както и темата, свързана със сътрудничеството със Западните Балкани. 
Министър Петков подчерта, че Българското председателство на Съвета на ЕС е фокусирало усилия върху създаването на 
по-добра среда за развитието на социалната икономика, насочена към социалните иновации и равните възможности, 
недискриминацията. Обсъдена беше и темата за практическото прилагане на принципите на Европейския стълб за 
социалните права. В края на юни Българското председателство ще организира международна конференция на високо 



6 

 

равнище по тази тема, по време на която ще се постави акцент върху необходимостта от засилване на социалното 
измерение на ЕС.  
По-рано през деня министър Петков проведе среща и с д-р Али Рабиеи, министър на кооперативите, труда социалното 
благополучие на Иран, по искане на иранската страна. Обсъдени бяха възможностите за развитие на двустранното 
сътрудничество между двете министерства в сферата на професионалното обучение, насърчаване на заетостта и 
социалната защита, включително и на уязвими групи. 
 
√ Министър Петков: България подкрепя инициативата на МОТ за равенство между жените и мъжете на работното място 
Българското правителство поставя специален акцент върху разработването на мерки за равно участие на жените и мъжете 
на пазара на труда, по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот, достъп до професионално обучение и 
квалификация, равно заплащане за равен труд. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по 
време на 107-та редовна сесия на Международната конференция на труда, която е върховният орган на Международната 
организация на труда (МОТ) в Женева, Швейцария. В качеството си на ръководител на тристранната делегация на България 
той изрази пълната подкрепа на страната ни към инициативата на генералния директор на МОТ Гай Райдер „Жените на 
работното място: стремеж към равенство“. 
В изказването си министър Петков, който е и председател на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, 
подчерта, че равенството между половете и овластяването на жените заемат много важно място в дневния ред на ЕС. 
Предоставянето на равни възможности за жените и мъжете, включително премахването на разликата в заплащането 
между тях, е от решаващо значение за постигането на целите, залегнали в стратегията "Европа 2020". Равенството между 
половете е ключов въпрос и в контекста на Европейския стълб на социалните права и годишния цикъл на 2018 г. за 
европейското икономическо управление, каза Петков. 
България е изцяло ангажирана с общата цел за осигуряване на равенство между половете, овластяване и благоденствие 
на жените и момичетата. Създаването на равни възможности, недискриминация и овластяване на жените са на високо 
място в програмата на председателството ни на Съвета на ЕС. Важен е и въпросът за повишаване на дела на жените, 
работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии, каза министър Петков. 
Той добави, че политиките за съвместяване на професионалния и личния живот, инвестирането в центровете за грижи и в 
подходяща семейна подкрепа допринасят за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете и за 
стимулиране на равенството между тях. 
 
В. Дума 
 
√ Авиационният бизнес пред криза 
Водещи авиокомпании прогнозират спад на печалбите в сектора през 2018 г. заради поскъпването на петрола, покачването 
на лихвите и нарасналото геополитическо напрежение. Авиопревозвачите предупреждават, че това ще създаде риск за 
дейността им, съобщават световните агенции. 
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), която представлява 280 авиолинии, прогнозира, че годишната 
печалба в индустрията ще е 33,8 млрд. долара, което е с 12% по-ниско от предходната прогноза за печалба от 38,4 млрд. 
От международната асоциация подчертават, че очакват средната доходност от пътник да се увеличи с 3,2% тази година. 
Това ще бъде първото увеличение в тази категория от 2011 г., като тенденцията се дължи на ръста на световната 
икономика. 
Александре де Джуняк, главен директор на IATA, определи 2018 г. като "тежка", но по думите му компаниите в сектора са 
оперирали успешно. Това заяви той по време на годишната конференция на асоциацията, като добави, че голяма част от 
спада на печалбата е предизвикана от високата цена на петрола. 
Печалбите на авиокомпаниите биха покрили високите капиталови разходи в индустрията за 4-та поредна година, ако 
групите в сектора продължават да привличат инвестиции за изпълнението на полети до нови дестинации и изграждането 
на инфраструктура. Въпреки това ситуацията в сектора е напрегната, отбелязват от IATA. 
 
Manager.bg 
 
√ БАН: Българската икономика щеше да изпадне в криза и без световната рецесия 
„Българската икономика щеше да изпадне в криза, дори без глобалната криза. По мащаб, дълбочина, обхват, кризата е 
щяла да бъде по-различна, но икономическа криза у нас е щяло да настъпи”. Това са част от изводите от доклада, посветен 
на темата "Десет години от началото на глобалната финансово-икономическа криза - поуки и необходими реформи", който 
бе представен от доц. д-р Даниела Бобева на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. 
Тя уточни, че причината за това е, че в макроикономически план икономиката на България е била сред най-
дебалансираните сред държавите-членки на ЕС преди кризата и са били налице "симптоми на прегряване" при 
средногодишна инфлация от 11,95 на сто за 2008 г., коефициент на безработица от 5,7 на сто, дефицит по текущата сметка 
на платежния баланс от минус 22 на сто от БВП и приток на преки чуждестранни инвестиции към страната от 28 на сто от 
БВП за 2007 г. 
Доц. д-р Даниела Бобев припомни, че влиянието на кризата върху реалния сектор в България е започнало да се усеща през 
последното тримесечие на 2008 г. при забавянето на икономическия растеж до 3,1 на сто на годишна база. По думите й 
производствената дейност е продължавала да се свива и до средата на 2009 г. е бил отбелязан натрупан годишен спад от 
20 на сто спрямо предходните шест месеца, а през първото тримесечие на годината износът на стоки и услуги е спаднал с 
19 процента. 
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Един от първите ефекти още в началото на кризата през 2008 г. от страна на предлагането на финансови ресурси беше 
драстичното намаляване на кредитния растеж, допълни Бобева. Ниският обем и ниска ефективност на бюджетните 
инвестиционни разходи не са могли да противодействат на неблагоприятните ефекти на кризата. България е загубила 3,6 
на сто от БВП през 2009 г. в резултат от кризата, посочи тя. 
Изводите от доклада показват още, че в България кризата не е оказала траен спад на икономическия растеж и нейният 
характер е бил по-скоро депресивен, т.е. забавящ го, отколкото проявяващ се в значителна загуба на благосъстояние на 
макроикономическо равнище. 
Като цяло обаче следкризисното възстановяване се извършва бавно, като в ЕС и еврозоната все още не са достигнати 
предкризисните равнища на икономическия растеж. В България в годините след 2009 г. се регистрират устойчиви нива на 
нисък икономически растеж, който постепенно се ускорява до 3,94 на сто през 2016 г., но все още е далеч от регистрирания 
през 2007 г. прираст на реалния БВП от 7,1 на сто. 
 
√ Круизните кораби се връщат в Черно море през 2019 г. 
Круизните кораби ще се завърнат в Черно море през 2019-2020 г. Заради геополитическата обстановка в региона, тази 
година на пристанищата ни няма да акостира нито един пасажерски кораб, съобщи БНТ2. 
Круизните компании планират посещения си 2-3 години по-рано. За 2019-та има една резервация за Варненското 
пристанище и още две - през 2020 година. 
"Това е добър признак. Надявам се следващите години да се възстанови броят на традиционните посещения, дори да се 
увеличи", коментира инж. Любомир Добрев – директор на Пристанище Варна-Изток 
Най-силната година за круизните кораби в Черно море беше 2014, когато само във Варна акостираха 30 плавателни съда. 
За 2019-2020 г. европейски круизни компании са проявили интерес към Черно море. “Едната от които е луксозната линия 
на Роял Карибиян – Азамара, която има две записвания за 2020 г.", коментира още инж. Добрев. 
Варна, Бургас, Констанца и Одеса са включени в обща рекламна кампания като круизни дестинации. 
 
√ Брюксел слага таван на цените за телефонни разговори в ЕС 
Европейският парламент и страните-членки постигнаха предварително споразумение за закон, който ще ограничи цената 
на телефонните разговори между страните в общността, съобщи Ройтерс. 
Решението е нова стъпка в сферата на телекомуникациите след премахването на таксите за роуминг. 
Съгласието беше постигнато тази нощ след 12-часови преговори като част от по-широка реформа на остарелите 
телекомуникационни закони, приети преди 15 години. 
Реформата цели да насърчи операторите да инвестират в оптични мрежи и да отворят радиочестоти за 5G услуги. Но в 
противоречие с първоначалното предложение, Европарламентът настоя цените на международните разговори в рамките 
на ЕС да бъдат ограничени с аргумента, че често са непропорционални. 
Според предварителното споразумение разговорите между две страни в ЕС ще имат таван от 19 евроцента на минута. 
Изпращането на SMS ще бъде ограничено до най-много 6 евроцента. 
Край на скъпите разговори и SMS-и. Решихме да сложим таван на тези цени, възкликна в Twitter една от евродепутатките, 
Миапетра Кумпула-Натри, участвала в преговорите. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Държавата и общините ще предлагат на концесия библиотеки, детските кухни и спортни зали 
Концесионните процедури в България са раздробени, концесионери са предимно малки и средни предприятия без 
капацитет за сложни проекти, държавата и общините не си партнират и не забелязват цели сектори, в които биха могли да 
развиват обществени услуги с частен ресурс. Това са част от заключенията в проекта за Национална стратегия за развитие 
на концесиите до 2027 г., публикуван за обществено обсъждане. 
По 120 млн. лв. средногодишно постъпват в бюджета от действащите в страната 726 концесии, сочат данните за последните 
пет години (бел. ред. Добивът на подземни богатства е изключен от този анализ, защото концесионирането се извършва 
по друг закон). Доскоро стойността на концесиите (приходи за концесионния периода) дори не е била отчитана. 
Държавата не е активна и се е съсредоточила в отдаването на плажове (66.7%) и минерални води (14.71 %). Общините са 
по-инициативни - сключват договори в туризма, спорта и отдиха, транспорта, културата, но и при тях 40% от учредените 
концесии са за язовири. 
Разпределението на концесиите по териториален признак е неравномерно - най-много са в област Бургас - 11.34%, нито 
една концесия не е учредена в Кърджалийско. 
От 2005 г. насам броят на концесионните процедури постоянно нараства с годините, но едва 54% от тях стигат до 
подписване на договор. Това означава, че не се подготвят качествено и липсва баланс на интересите на страните. 
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Така и изпълнителната, и местната власт не се възползват от възможността да възложат значими инфраструктурни обекти, 
които излизат извън територията на една община, да използват по-ефективно собствеността си, да разпределят с по-
голяма полза публичния ресурс и да намалят неравномерното развитие на регионите, е един от изводите в стратегията. 
Поле за подобни проекти съществува, според авторите на документа, и в здравеопазването, образованието, масовия 
спорт. В проекта се предлага под формата на концесия да се въвеждат иновации в областта на здравно-социалните услуги, 
да се повиши достъпността на центровете за спешна медицинска помощ и на центровете за трансфузионна хематология, 
на психиатричните стационари, на домовете за медико-социални грижи и на центровете за деца с увреждания и хронични 
заболявания. 
Очертана е възможността на концесия да се отдават услугите в детските ясли и детските кухни, предоставянето на медико-
социални грижи. Така ще се повиши достъпът на хората до по-качествени здравни услуги - нещо, което засега не се постига 
въпреки увеличеното финансиране на сектора на здравеопазването. 
Според стратегията е възможно чрез участието на частен капитал да се подобри достъпът до качествено образование като 
той бъде привлечен към въвеждането на иновации в предучилищното и училищното образование, към специализираните 
обучения за повишаване на знанията и квалификацията и към разнообразяването на услугите в детските училища и 
градините и обезпечаването им със съвременна техника, както и модернизацията на услугите в обществените библиотеки 
и читалищата. 
Спортната инфраструктура се характеризира с морално остарели съоръжения, лоша поддръжка и единични опити за ново 
строителство на спортни площадки и зали. 
Концесията е ефективно средство за промяна на това като се създадат възможности и подходящи условия на гражданите, 
независимо от тяхната възраст, социално и обществено положение, да спортуват за здраве и дълголетие, за развитие на 
детско-юношеския, ученическия и студентския спорт, е записано в документа. 
През последните години развитието на пристанищни и на летищни услуги устойчиво се реализира чрез възлагането на 
концесии и тази тенденция следва да бъде продължена, препоръчват авторите на стратегията. Спрямо услугите, 
предоставяни чрез железопътната инфраструктура и интермодалния транспорт, към сегашния момент се поставя началото 
на нова практика за възлагане на концесии, която следва да се превърне в устойчива. 
Така ще се осигури транспортна достъпност и свързаност, икономическите различия между регионите ще намалеят, а 
качеството на живот в тях ще се повиши. 
 
БТВ 
 
√ Георги Първанов: Интересът към големите енергийни проекти се връща 
Има проучване на БАН, че няма никаква реална сеизмична опасност за Белене, посочи той 
Връща се интересът към големите енергийни проекти, което идва да покаже, че там хляб в тях има, коментира в студиото 
на „Тази сутрин” президентът (2002 – 2012 г.) Георги Първанов. Според него енергийните проекти са били спрени по 
политически причини, но сега се връщаме на енергийната карта на Европа.   
„Нелепо и е смешно е да идеологизираме този дебат (за АЕЦ „Белене” – б.ред.). Има проучване на БАН, че няма никаква 
реална сеизмична опасност за Белене. От тук нататък проектът може да бъде изгоден – нашата цена за АЕЦ „Белене”, е 
една от най-ниските… Турците строят мощно, унгарците… и ще ни продават ток”, коментира още Първанов.   
„Газ ще има през България, но транзитна. За хъба „Балкан” аз съм скептичен от самото начало. Това е красива идея, но 
няма газ…” посочи той. „Има вече заявени 4 инвеститори (в АЕЦ „Белене”), за мен е важното е да е най-изгодният за 
България вариант. Но държа на държавното участие, защото е гаранция за сигурност и за защита на националния интерес”, 
каза още Първанов. 
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Проектът за АЕЦ „Белене” обаче може да бъде спрян „от някой голям брат”, както е станало миналият път, каза Първанов, 
имайки предвид САЩ. „Винаги съм им казвал: Дайте да видим какво предлагате. Няма такъв отговор… Бягайки от 
зависимостта от Русия, дали не изпадаме в по-голяма зависимост – и от Русия, и от Турция… Това, което Борисов иска да 
направи, Турция го е направила – купува на едната граница газ и продава на другата, Турция направи големия шлем”, 
посочи Първанов. 
По повод на визитите на президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов в Москва и отношението на Владимир Путин, 
Първанов посочи, че си спомня и по-топли посрещания, 
„Но не бих правил спекулации от това, това любвеобилно отношение, което демонстрират в Европа - но то е само за пред  
камерите, и не ти нося нищо... това не е стилът на Изтока”, смята Първанов. 
 
Econ.bg 
 
√ Световната банка: Сближаването на икономиките в ЕС се забавя 
Световната банка отчита сериозен проблем с образованието и квалификацията на хората, категорична е 
Кристалина Георгиева 
Сближаването на икономиките в Европейския съюз се забавя. Затова предупреди главният изпълнителен директор на 
Световната банка Кристалина Георгиева по време на Брюкселския икономически форум. БНР цитира Георгиева, че 
развитието на технологиите прави все по-богати развитите държави, но отваря все повече проблеми в по-слабо развитите 
държави и региони. 
Световната банка отчита сериозен проблем с образованието и квалификацията на хората, категорична е Кристалина 
Георгиева: "Нашето заключение е, че Европа трябва да се фокусира основно върху инвестициите в хората. Това трябва да 
бъде изведено като най-важен приоритет." 
Според Георгиева, в развитите се страни, където и технологиите са много по-напреднали, хората по-лесно се 
приспособяват към пазара на труда и имат все по-висока производителност. В по-слабо развитите държави обаче това 
обрича много хора да останат извън пазара на труда ."Показателите за продуктивност на страните, особено от южната част 
на Европа, се отдалечават от тези на северната част от континента. Този показател, измерен на ниво отделна държава, 
също се разминава все повече за отделните региони. Стандартът на живот е все по-различен в различните региони", каза 
Георгиева. 
 
В. Класа 
 
√ Близо 2800 души са били подслушвани или следени през 2017 г. 
През 2017 г. са били подслушвани и следени 2748 души, което е без промяна спрямо 2016 г., но е 3 пъти по-малко в 
сравнение с 2011 г. Съдилищата са получили 5939 искания за специални разузнавателни средства, постановили са 1315 
отказа и 4624 разрешения, като разрешенията са намалели с 5.34% спрямо 2016 г. Това показва докладът на Бюрото за 
контрол на използването на специални разузнавателни средства, внесен за одобрение в Народното събрание, цитиран от 
“Дневник”. 
През 2017 г. заявителите са поискали да приложат общо 17 714 пъти различни оперативни способи – наблюдение, 
подслушване, проверка на кореспонденцията и др. Разрешени обаче са били 13 614, което е намаление с 5.34% спрямо 
разрешените през 2016 г., но пък е увеличение с 18.31% спрямо 2015 г.  
Исканията за наблюдение са 5213, а разрешенията – 3985. Проследяване е било разрешено за 3991 искания. Службите са 
прибягнали до проверка на кореспонденцията в 398 случаи при поискани над 100 повече. 
Били са внедрени 28 пъти служители под прикритие, като заявките за това са били многократно повече – 46. 
През 2017 г. СРС са използвани най-често във връзка образуване или участие в организирана престъпна група – 2040 бр. 
(43.52% от общия брой); за нелегално производство на наркотици – 686 бр. (14.63%); за продажба на акцизни стоки без 
бандерол – 334 бр. (7.12%); за кражба – 235 бр. (5.01%); за измама – 156 бр. (3.33%). 
В 55 случая специални разузнавателни средства са приложени за опазване на живота или имуществото на хора или за 
опазване на свидетел.  
В резултат на прилагане на СРС през 2017 г. са изготвени 1670 бр. веществени доказателствени средства, което е с 16.70% 
повече от 2016 г, когато те са били 1431 бр.  
Изводът, който прави бюрото, е, че в периода 2011 – 2015 г. има трайна тенденция към намаляване броя на лицата, 
контролирани със СРС, а в периода 2015 – 2017 г. – стабилизиране. “Това е резултат на повишеното внимание на 
ръководителите на органите по чл. 13 ЗСРС за целесъобразно използване на СРС; задължението на заявителя да 
предостави на съдията материалите, на които се основава искането; засиления съдебен контрол; системното наблюдение, 
осъществявано от бюрото”, се казва в доклада. 
Най-много, или 62,79%, от разрешенията са дадени от Специализирания наказателен съд (1808 бр.), от окръжния съд в 
Пловдив (339 бр.), от този в Стара Загора (320 бр.) и от Софийския градски съд (196 бр.).  
През 2017 г. са постановени откази по 25,77% от исканията на ДАНС, 25,03% на МВР и 19,84% на прокуратурата. “Видна е 
негативната тенденция на увеличаване процентите на отказите по искания на МВР и прокуратурата през последните 3 
години, но по този критерий ДАНС е с най-висок дял”, се отбелязва в доклада.  
От звеното анализират и на какво основно се дължат отказите. Поради липса или недостатъчност на данните за 
съпричастност на хората към описаната престъпна дейност са постановени над 32% от отказите по искания на МВР, 46% на 
прокуратурата и 34% на ДАНС. 
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Грешки при определяне на компетентен съд в нарушение на правилата за подсъдността са довели до почти 15,5% от всички 
откази по искания на МВР, 5% на прокуратурата и 5% на ДАНС. Неспазването на едно от основните изисквания за 
използване на СРС – да са налице данни за престъпление от изрично посочените в закона, е причина съдиите да постановят 
над 14% от отказите по искания на МВР, 10% на прокуратурата и 28.5% на ДАНС. 
В редица процедури заявителите са показали непознаване на собствената си компетентност, довело до 12% от отказите по 
искания на МВР и 7% на ДАНС. Те са искали разрешения при вече образувано досъдебно производство, а в тази хипотеза 
правото да се използват СРС е предоставено единствено на наблюдаващия прокурор.  
Поради непосочване на постигнатите резултати в исканията за продължаване срока на прилагане съдиите са постановили 
12% от отказите за МВР, 18% за прокуратурата и 12% за ДАНС.  
Липсата на данни за наличие на организирана престъпна група въпреки легалната й дефиниция в Наказателния кодекс е 
мотивирало съдиите да постановят над 5,5% от всички откази по искания на МВР и над 2% от отказите за прокуратурата.  
Съдът е сезиран с искания, от съдържанието на които е видно, че заявителите не познават или не се съобразяват с 
изискването за срочност на прилагането, поради което са постановени 4% от отказите по искания на МВР, над 11% на 
прокуратурата и 9% на ДАНС. 
“Макар и негативни за заявителите, тези данни са основание за извод, че съдебният контрол върху процедурите е 
чувствително завишен”, отбелязват от бюрото за контрол на СРС. 
За миналата година бюрото е направило 323 проверки. Отправило е общо 19 препоръки към ръководители на държавни 
институции за констатирани значими проблеми при използване и прилагане на СРС и относно режима на съхраняване и 
унищожаване на получената чрез тях информация. Материали за противозаконно съхраняване на информацията извън 
разрешения срок са изпратени и до главния прокурор, но не е постъпила информация за предприети мерки.  
В доклада на бюрото се отбелязва, че ДАНС е възпрепятствала три проверки на звеното, за което са били сезирани 
компетентните органи. Длъжностни лица от ДАНС са отказали да предоставят на членовете на бюрото достъп до 
документи, на които се основават искания за използване на СРС по 3 преписки. Не е постъпила информация за предприети 
мерки във връзка с отказа.  
През 2017 г. в бюрото са образувани 146 преписки за проверки на не/правомерността на прилагането на СРС. От тях 124 са 
по сигнали на граждани (в т.ч. двама депутати от 44-ото НС, 8 магистрати, 4 членове на ВСС и 12 адвокати). В 13 случая 
бюрото се е самосезирало  
Към края на миналата година са решени 122 преписки и съответните граждани са уведомени за резултата. Към настоящия 
момент е приключена работата по още 16 от останалите 24 преписки. 
В случаите, когато е установено неправомерно прилагане на СРС, засегнатите граждани са били уведомени. В периода 
2014 – 2017 г. бюрото е уведомило 20 граждани (един от тях 2 пъти) за неправомерно прилагане на, СРС. Девет са 
предявили искове срещу съответните органи за неимуществени вреди, общият размер на които е около 450 000 лв. 
 
√ На какво се дължи този успех на България? 
Звучи изненадващо, но е факт: България бележи успехи в една сфера, която създава главоболия на целия ЕС - борбата 
срещу пластмасовите отпадъци. За добрите резултати има и една нестандартна, специфично българска причина. 
Когато преди 13-14 години в София се появиха първите цветни контейнери, вкъщи започнахме старателно да сортираме 
боклука. Но в квартала (а и в целия град) семействата като нас бяха очевидно малцинство. Повечето хора хвърляха каквото 
където им падне, така че между съдържанието на контейнерите за разделно събиране и това на останалите нямаше 
никаква разлика. Освен това някой непрекъснато чупеше или палеше тези контейнери. Така броят им започна да намалява, 
а преди 5-6 години напълно изчезнаха. През 2014 системата беше рестартирана и лека-полека, макар и трудно, навиците 
на все повече хора започнаха да се променят.  
Недоверието 
 Да се пребориш с недоверието обаче не е никак лесно. Години наред непрекъснато ми се налагаше да споря с някои от 
най-близките ми приятели, които, също като много други софиянци, бяха убедени, че разделното събиране е имитация, 
понеже съдържанието на всички цветни контейнери накрая се изсипва в едни и същи камиони. И така доскоро, когато моя 
близка (вероятно най-недоверчивата) си загуби портмонето. Седмица по-късно любезно я поканиха да си го получи, 
заедно с документите и кредитните карти - намерили го работници на поточната линия в една от инсталациите за 
сепариране на отпадъци. Знаеше се и от кой точно район на града е пристигнало. Така споровете приключиха - в моя полза. 
Оказа се, че камионите работят по строг график и под постоянен контрол. И че събраното от тях не отива на сметището, а 
попада във вече изградена и работеща система. 
Впечатляваща промяна 
Разбира се, картината в страната е пъстра и далеч от идеалното състояние. Поради липса на ясна методика (и на 
европейско ниво) данните са донякъде непълни и противоречиви. И все пак - засичането на различните официални и 
експертни източници очертава впечатляваща промяна. 
От 2006 до 2016 година рециклирането на пластмасови отпадъци в ЕС е нараснало със 79%, а само на опаковките от 
пластмаса - със 74%. В България темпът на растеж е още по-висок. През 2008-2009 например в София разделно се събират 
едва 4% от домакинските отпадъци, останалото отива на сметището. През 2017 година 84% от отпадъците в града се 
рециклират и оползотворяват, а само 16% се депонират. През 2013 година едва 6% от отчетените в страната отпадъци са 
предадени за рециклиране. Към момента в системи за разделно събиране са обхванати 6,4 милиона жители в 183 общини.  
Преди шест години се рециклират около 29% от пуснатите на пазара опаковки. Към момента този процент е близо 65. По 
експертни оценки, в България вече се рециклират близо 40% от всички пластмасови отпадъци, което е с около 10 на сто 
над средното ниво за ЕС. Само при пластмасовите опаковки рециклирането е 62-63% при средно 40% за ЕС.  
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Естествено, обективността изисква да кажем, че като цяло делът на пластмасовите отпадъци в България, които не се 
рециклират или изгарят и стигат до депата, все още е по-висок от средния за ЕС, което се дължи основно на ниския дял на 
изгаряните отпадъци. 
Причините  
Основен фактор за този ръст са изградените през последните години организация и инфраструктура и огромните 
инвестиции (от европейските фондове и от частни български инвеститори). Най-голямата от тях е софийският завод, в който 
подлежащите на рециклиране материали се отделят и от смесените битови отпадъци. Освен това в страната бяха 
изградени около 60 сепариращи инсталации, а в момента се строят още близо 20. Над 130 са фирмите с лиценз за 
рециклиране на пластмаса, чийто общ капацитет нахвърля обема на събираните пластмасови отпадъци. Затова им се 
налага да внасят суровина от съседните страни.  
На официално ниво винаги се изтъква още една причина за добрите резултати: още през 2011 година България (сред 
първите страни в ЕС) ограничи използването на найлонови торбички чрез заплащане на продуктова такса. Твърди се, че 
благодарение на тази мярка близо половината българи вече не ползват такива торбички, а останалите са ограничили 
употребата им. 
Българската специфика  
Има обаче още една, специфично българска причина, която не влиза в официалните отчети - приносът на хора с ниски 
доходи (предимно роми), които събират от контейнерите по улиците годните за рециклиране отпадъци и ги предават в 
пунктовете за вторични суровини срещу заплащане. Трудно е да се каже какъв точно е обемът на този „бизнес".  
Според неправителствени организации, само в София (с население към 2 милиона) става дума за 4-5 хиляди души, които 
„отговарят" за около 50% от отиващите за рециклиране отпадъци (около 100 хиляди тона) и така годишно спестяват на 
града разходи в размер на около 16 милиона лева. Вече се чуват експертни гласове, че нормативната рамка трябва да 
вземе предвид тези хора и да ги интегрира в системата. Предлага се работата им да бъде припозната като официална 
професия: "събирач на отпадъци за рециклиране".  
Така или иначе тези хора очевидно са съществена част от българския бизнес модел в рециклирането, създал се спонтанно 
като съчетание от икономическите условия, усилията на държавата и предприемаческата инициативност. 
Нещо подобно и също толкова изненадващо се случи преди години с „българския" интернет, който излезе от допотопната 
и хаотична епоха на преплетените и висящи отвсякъде кабели и сега е сред най-бързите и най-лесно достъпните в света. 
Перспективите  
Разбира се, пред борбата срещу пластмасовите отпадъци има още много проблеми: промяна на финансовия модел (такса 
смет не върху данъчната оценка на имотите, а според количеството отпадъци); вместо анонимността на уличните 
контейнери - разделяне при източника и събиране от врата на врата; действени (а не неприложими като сега) санкции.  
Освен това обсъжданата в момента европейска стратегия за драстично намаляване на пластмасовите отпадъци, която 
трябва да преобрази проектирането, производството, използването и рециклирането на продуктите в ЕС, ще подложи 
цялата система на нови изпитания. Това обаче са и нови възможности за технологичен и икономически скок. Защо да не 
се използва събраната инерция и този скок да се случи и в, България? Като при интернета. 
 
В. Сега 
 
√ И на входа на Бургас скоро ще има тапа заради ремонт 
Всеки трябвало да се съобрази с дейностите на пътната агенция 
И на входа на Бургас ще започне скоро ремонт, тъй като участъкът не е ремонтиран от около 35-40 години. Това съобщи по 
Нова тв Дончо Атанасов от Агенция „Пътна инфраструктура”. Той потвърди, че пътищата в страната ще са задръстени през 
целия летен сезон заради едновременни ремонти.  
„В минимален срок трябва да приключим ремонта на магистрала „Тракия”. Естествено, заради всички довършителни 
работи, които трябва да направим, като монтаж на ограничителни системи, полагане на маркировка, ще работим 
денонощно, за да спазим сроковете”, каза Атанасов. 
КАТ най-накрая щял да започне да регулира в задръстванията. „Има недобросъвестни шофьори, които навлизат в 
аварийната лента и вчера на проведената среща при главния секретар на Младен Маринов се разбрахме да има постоянно 
полицейско присъствие, за да не се опитват някои хора да създават хаос”, добави той и призова шофьорите да използват 
обходни маршрути, ако не желаят да се окажат в задръстването на магистралата. 
„Би трябвало всеки да се съобрази с това, че ние трябва да ремонтираме през лятото. През зимата няма как да 
ремонтираме пътищата. На входа на Бургас ще започне скоро ремонт, тъй като участъкът не е ремонтиран от около 35-40 
години. А на магистрала „Хемус” правим ремонт на две места – около „Витиня” и на участъка Шумен – Варна.” 
 
Economic.bg 
 
√ Китайците искат да строят „Белене“ без държавни гаранции и изкупни цени 
Представител на компанията се срещна с Теменужка Петкова 
Китайската национална ядрена корпорация (CNNC) запазва интереса си към участие в процедурата по избор на 
стратегически инвеститор в проекта АЕЦ "Белене". Това става ясно от пресинформацията след срещата между министъра 
на енергетиката Теменужка Петкова и президента на CNNC Сие Дзядзие. Този интерес остава, въпреки че Петкова отново 
е подчертала условията, при които може да се осъществи проекта - без предоставяне на държавни гаранции или сключване 
на дългосрочни договори за изкупуване на произведената електроенергия. 
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Г-н Сие е подчертал, че компанията е наясно с посочените от българска страна параметри за евентуална реализация на 
проекта. Също така е заявил, че очаква решение на Народното събрание на България във връзка с проекта „Белене“.  
Петкова е информирала китайската страна за одобрения през месец май от Министерския съвет доклад на енергийния 
министър за възобновяване на действията за търсене на възможности за реализация на наличните активи по проекта АЕЦ 
„Белене“. Разработването на доклада бе възложено с решение на Народното събрание. 
 
В. Банкерь 
 
√ Износът ни за Великобритания надхвърли 650 млн. Евро 
Българският износ за Великобритания отбелязва устойчив ръст през последните години надхвърляйки 650 млн. евро през 
2017 г. Това е почти двойно увеличение в сравнение с 2007 г. и над три пъти ръст в сравнение с годините преди приемането 
ни в ЕС. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с Грег Хендс, 
заместник-министър на икономиката на Великобритания. 
България и Великобритания ще обменят добри практики и опит между службите си по търговско-икономически въпроси, 
бе договорено по време на разговора. Предстоят да се уточнят детайлите на това взаимодействие, но Великобритания 
принципно подкрепя предложението. Това ще ни помогне и ние да разберем по-добре българския пазар, още повече, че 
не малък брой британски компании оперират на него, посочи Грег Хендс. 
Двамата обсъдиха и потенциала за увеличаване на двустранния стокообмен и очаквания ефект от излизането на 
Обединеното кралство от Европейския съюз. „Великобритания винаги е била наш важен партньор и се надявам не само 
да запазим добрите си икономически връзки, но и да работим за надграждането им“, каза българският заместник-
министър. По думите му все повече компании от България реализират успешен експорт за островната държава. 
Един от секторите, в които български компании успяват да се наложат и развиват във Великобритания е този на 
информационните и комуникационните технологии. Друг успешен български пример в Обединеното Кралство е на 
компания за климатизация, която е изпълнявала поръчки не само за редица частни клиенти, но и за общински болници и 
дори за Кралските Военновъздушни сили. В Лондон заместник-министърът на икономиката Александър Манолев се 
срещна с представители на три български компании, които развиват успешен бизнес на Острова – „Дамвент“, „Телелинк“ 
и „International Business Alliance“. 
 
√ Продажбата на държавни имоти не стои на дневен ред, обяви министър Нанков 
В регионалното министерство е постъпило искане за утвърждаване на нов акт за изключителна държавна собственост на 
морски плаж „Слънчев бряг – юг“ в Община Несебър, въз основа на изменената кадастрална карта и кадастрални регистри, 
съгласно действащата нормативна уредба. Министър Николай Нанков коментира, че от Министерството на туризма е 
изискано становище за уточняване на допълнително възникнали въпроси по темата. В този смисъл, въпросът за продажба 
на държавни имоти не стои на дневен ред. 
Коментарът е заради изказвания на вицепремиера по икономическата и демографската политика Валери Симеонов и във 
връзка с постъпили запитвания за законността на преместваеми обекти на плажната ивица в к.к. „Слънчев бряг“ по 
разпореждане на началника на ДНСК от месец март 2018 г. от РДНСК Югоизточен район е извършена проверка на място 
на плажната ивица в комплекса. 
На 22 май в ДНСК е постъпил писмен сигнал от заместник министър-председателя Валери Симеонов, съдържащ „данни за 
незаконно изградени преместваеми обекти в курортен комплекс „Слънчев бряг“. По този повод е извършена съвместна 
проверка от служители на РДНСК-Югоизточен район, Регионален отдел „Национален строителен контрол“ - Бургас и 
служители на Община Несебър. 
Нанков обясни, че всички преместваеми обекти на територията на к.к. „Слънчев бряг“, включително и върху морския плаж 
„Слънчев бряг“, са поставени въз основа на одобрена от Министерството на туризма схема и на издадени от главния 
архитект на Община Несебър разрешения. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и на приетата 
от Общинския съвет на гр. Несебър Наредба № 10/2009 г. за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и 
елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър, кметът е задължен при 
констатиране на нарушения на разрешените от главния архитект на общината преместваеми обекти да издава заповеди 
за премахването им. 
Министърът обърна внимание, че народни представители от „Обединени патриоти“ са внесли промени в Закона за 
устройство на територията, според които от следващата година ДНСК ще има контролни функции по отношение на 
преместваемите обекти по плажовете в националните курорти. Към момента обаче, въпросът относно законността на 
такива обекти е в компетентността на общинската администрация. 
Независимо от това, при извършване на проверките, инициирани по повод горепосочените сигнали, представители на 
ДНСК оказват пълно съдействие и участват „на добра воля“, коментира министър Нанков. 
 
EconomyNews 
 
√ Ангелкова: Заведенията в Слънчев бряг са с одобрени схеми! 
Конструкциите им не са опасни, категорична бе министърката 
Министърът на туризма Николина Ангелкова обясни, че абсолютно всички обекти на "Слънчев бряг"-юг, включително и 
петте заведения на Южния плаж в курорта, изцяло попадат в одобрената от схема на министерството. Коментарът й идва 
след заканата на вицепремиера Валери Симеонов от вчера да бъдат съборени пет от най-популярните заведения в курорта. 
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Според Симеонов тези заведения на Южния плаж в "Слънчев бряг" са изградени без разрешителни и строителни проекти. 
Сред нарочените за премахване са прочутото "Бедрум", едноименното "Какао бийч", "The 1", "Ла Кубанита". Според 
Симеонов процедурата по събарянето им вече била задвижена. 
Собствениците на заведенията на плажа също заявиха, че имат всички разрешителни. И отправиха покана към 
представителите на държавните институции, които искат да ги инспектират, да отидат при тях преди началото на сезона, а 
не по време на сезона, когато заведенията им са пълни с хора. 
"Вчера направихме проверка на всички плажове на курортния комплекс "Слънчев бряг", както правим всяка година преди 
началото на летния туристически сезон, за да се уверим, че се спазват изискванията на Закона за устройството на 
черноморското крайбрежие. Съгласно него абсолютно всички обекти на "Слънчев бряг"-юг, включително и петте 
заведения на Южния плаж на "Слънчев бряг" изцяло попадат в одобрената от мен схема. Те са там повече от 10 години и 
не са променяли своите параметри", коментира Ангелкова пред Нова тв. 
Миналата година отново бяха проверени всички проекти на тези заведения. Конструкциите, с които са направени 
съоръженията, не представляват опасност, заяви Ангелкова. 
"Аз коментирам това, което има при нас като факти и обстоятелства", изтъкна тя и добави, че тя не е органът, който трябва 
да констатира дали заведенията трябва да бъдат премахнати. 
Тя е категорична, че плажовете на Слънчев бряг са едни от най-проверяваните, "това е най-големият ни курорт и трябва да 
се гарантира безопасността на туристите".  
Тя коментира и Акция "Шум". Според нея проверките по заведенията за силата на шума трябва да се извършва така, че да 
не пречи на почивката на туристите. И добави, че контролът по отношение на преместваемите обекти е в ръцете на 
общинската администрация. 
"Редно е да се обособят специални зони в курортите ни, едни от които да са зони за семеен туризъм, а други – парти зони", 
добави Ангелкова. И заяви категоричната си позиция, че проверки трябва да има. 
"Много е важен начинът, по който ще се изпълняват тези проверки. Той трябва да не пречи на плажуващите, на 
почиващите", каза още министърът на туризма. 
 
Fermer.bg 
 
√ Млади фермери питат ДФЗ за подмярка 6.1 
Областната дирекция на фонд „Земеделие“ проведе Ден на отворени врати във Видин 
Фермери от Видинско поставиха пред експерти своите въпроси, свързани с подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 
земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 
Земеделците, повечето от които млади хора, се интересуваха и какви други възможности има, за да разширяват 
стопанствата си.  
Консултациите се проведоха днес в Деня на отворени врати в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА във Видин. 
Приемната беше посетена и от няколко овцевъди и пчелари. Техните въпроси бяха свързани с изплащането на субсидии, 
реализацията на производството и биопчеларството.  
Експерти посетиха на място на пчелин в село Подгоре, община Макреш. Собственичката Мария Монева създава 
стопанството си през 2012 г. Започва с 30 пчелни семейства, които досега са се увеличили на 490. Монева поддържа 
пчелина по биологичен способ с финансовата подкрепа от ДФЗ. Отглежда също и 14 дка със зеленчуци и плодове, за които 
е получила над 2 000 лева директни плащания за Кампания 2017.  
„Мария Монева е добър пример за това как един млад земеделски производител успява с постоянство да увеличи 
стопанството си“, каза директорът на областната дирекция на ДФЗ Кремена Николова. Кампания 2018 протича нормално, 
подадени са 1 117 заявления за подпомагане. 
По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Област Видин субсидии са получили 997 земеделски стопани в размер 
на близо 13 млн. лв. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна) за областта финансова подкрепа в 
размер на близо 120 000 лв. е преведена на 21 земеделски стопани, а по Схемата за обвързано подпомагане за 
оранжерийни зеленчуци са отпуснати над 46 000 лв. на шест земеделски стопани. По мярка 11- направление „Биологично 
пчеларство“, за Кампания 2016 са изплатени 101 015 лв. на девет пчелари. 
 
КРОСС 
 
√ Ще има ли рестарт на АЕЦ "Белене" 
Модернизацията на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ и проектът АЕЦ „Белене“ ще са основните теми на международната 
конференция, организирана от Българския атомен форум – БУЛАТОМ. Тази година сред над 300-те участниците са и 
представители на китайски, руски и френски компании, които под различна форма са заявили своя интерес към проекта 
за втората ни атомна централа. 
За "Преди всички“ председателят на БУЛАТОМ Богомил Манчев каза, че 1-вият блок на АЕЦ „Белене“ може да заработи 
през 2027-а, а 2-рият– година по-късно. При определени условия инвестицията в централата може да бъде по-малко от 10 
милиарда евро, посочи Манчев и обясни колко би струвал токът, произведен от АЕЦ „Белене“. 
„Себестойността на електроенергията, всички преки разходи, които са за гориво, включително и отчитане по евро и 
половина на мегаватчас, за да се натрупат във фондовете за извеждане от експлоатация, е 25 евро. Всичко над 25 евро са 
финансови доходи, които ще обслужват финансовите разходи. Освен кредитите, които са привлечените средства, 
обслужват с определен процент, който трябва да работи собствения капитал. Моят съвет е той да не превишава 3%, тъй 
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като собственикът има обект, който ще работи 60 години, т.е. той за целия си живот ще върне няколко пъти капитала, не 
един път, и тези финансови разходи са неговите застраховки, които трябва да прави на обекта“. 
Този, който ще трябва да построи АЕЦ „Белене“, е „Атомстройекспорт“, каза още Манчев. 
„Той може да носи т.нар. "ядрена отговорност" за построяване на ядрен обект, защото се прави по техен проект, техни 
съоръжения. Всичко останало може да го смените, но това нещо не може да го смените. Парите ще ги дадат китайците – 
ако са китайците – китайците. Ако са съвкупност от стратегически инвеститори, примерно – Китай, Русия и други, 
стратегическите инвеститори ще дадат парите. България ще участва, доколкото разбирам от всички изказвания, с това, 
което сме похарчили като апорт, без да даваме пари, а с актив, който имаме – той е наличен. 30% от собствения капитал 
трябва да се даде – и ние сме го дали“. 
Според Манчев няма евентуален четвърти инвеститор за проекта „Белене“. 
"Те бъркат, че „Фраматом“, който иска да достави автоматиката на централата, той е откъм доставчиците. Той не е 
инвеститор. Инвеститор и доставчик са две различни неща“. 
 
√ Малина Крумова ще участва в работна среща на тема „Финансиране, експлоатация и мониторинг на системи за 
пречистване на отпадни води“ 
Днес, 6 юни, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова ще участва в работна 
среща на тема „Финансиране, експлоатация и мониторинг на индивидуални и други подходящи системи (ИДПС) за 
пречистване на отпадни води“. 
Събитието се организира от Световната банка и има за цел да подпомогне Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството при въвеждането на националната практика на ИДПС за пречистване на отпадъчни води в съответствие 
с правната рамка на ЕС и принципите на устойчивото развитие. 
Работната среща ще се проведе от 9:30 ч. в зала „Роял 3“ на хотел Балкан в град София. 
 
√ Деница Николова ще участва в заседание на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на ЕС 
Днес, 6 юни, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в 
заседание на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на ЕС на Комитета на регионите. 
Форумът се организира във връзка с председателството на Съвета на Европейския съюз, като негов домакин е 
Националното сдружение на общините в Република България. 
Събитието ще се състои от 11:00 ч. в резиденция „Бояна“ в град София. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- Битките на вицепремиера - гост Валери Симеонов; 
- АЕЦ „Белене" - епизод пореден: гледните точки на Радан Кънев и Румен Петков; 
- Диагностика на българските болници - или какво показва изследването на социолозите? 
- Думи и дипломация по линията Европа-САЩ - коментар на Огнян Дъскарев и Тони Николов; 
- Защо почти всеки дъжд блокира Варна? - говори кметът Иван Портних; 
- Сезонът започва: как се познава колко чиста е водата в басейна? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Защо един порой потопи Варна и ще стигнат ли 100 млн. лв., за да се избегнат бедствия в бъдеще? Позицията на 

Иван Портних; 
- Има ли таен план за отстраняването на Десислава Иванчева от кметския пост? Гостува Петър Кърджилов; 
- Тема с продължение: Историята на още едно българско семейство, напуснало Норвегия; 
- Възможен ли е пробив в енергийните ни отношения с Русия? Връщаме ли се към „Големия шлем"? Гостува Георги 

Първанов; 
- Отново скандал с приема в първи клас. Колко деца останаха извън желаното училище?; 
- Петя Дикова с още истории за жени, които мечтаят за дете; 
- Възгледите на актьора Камен Донев за фалшивите новини в социалните мрежи. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След пороите във Варна задавамe въпроса "Защо ученици стояха с часове в наводнени класни стаи?". 
- Да оцелееш с детето си след самолетна катастрофа. Пред NOVA говори бащата от инцидента край Казанлък. 
- Часове в задръстване на магистралата. За ремонтите и тапите на пътя - отговорът на Пътната агенция. 
- Белене - цената на рестарта. ГЕРБ и БСП преди дебата в парламента. И още - на живо преди протеста под 

прозорците на депутатите. 
- Ексклузивно - Симеон Сакскобурготски - за совалките между София и Москва и интереса на България. 
- Победа или не? Защо превозвачи са недоволни от гласуваните от Европарламента текстове? 
- За цената на черешите и протестите на фермерите. И още - защо жандармерията пази масивите? 
- Внимание, кърлежи! Стотици ухапани само за ден - колко са заразените с лаймска болест? Говорят лекарите. 
- "Запей, България" - Рафи в колата Ива и Мон Дьо. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 6 юни 2018 
София.  

- От 15.00 часа президентът Румен Радев ще приеме Карл-Хайнц Ламберц - председател на Европейския комитет на 
регионите. 
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- От 9.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе правителствено заседание. 
- От 13.00 часа в Индустриална зона Божурище ще се състои тържествено откриване на новото предприятие на 

световният лидер във вакуумните опаковъчни машини - Мултивак. На официалната церемонията ще присъства и 
Бойко Борисов - министър-председател на Република България. 

- От 8.30 часа на площад „Народно събрание" „Демократична България" организира протест срещу проекта за АЕЦ 
„Белене". 

- От 9.00 часа в хотел „Маринела" ще се проведе заседание на Консултативния съвет на Европейския орган по 
безопасност на храните EFSA. 

- От 10.00 часа в зала „Европа" в сградата на КНСБ ще се проведе национална конференция на тема „Причини за 
нарушаване репродуктивнтие функции при младите хора и пътища за преодоляването им". В конференцията ще 
вземат участие вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, 
министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и др. 

- От 10.00 часа на голямата сцена на Учебен драматичен театър на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" ще се проведе 
тържествен академичен съвет за удостояване на световноизвестния немски композитор, режисьор и куратор 
Хайнер Гьобелс с почетна степен Doctor honoris causa. От 14.00 на Сцена 47 ще се проведе майсторски клас на 
Хайнер Гьобелс "Език, в който нещата не са нито явни, нито скрити". 

- От 10.30 часа заместник-кметът на София по направление екология Йоана Христова ще провери изпълнението на 
ремонта на Южен парк - вход откъм бул. "Гоце Делчев". 

- От 11.00 часа в Дома на киното (ул. "Екзарх Йосиф" 37) БЧК ще даде пресконференция във връзка с обучението на 
водни спасители и осигуряването на плажовете през активния летен сезон. В нея ще вземат участие председателят 
на Българския червен кръст акад. Христо Григоров, председателят на Националната комисия по водно спасяване 
доц. Стоян Андонов и директорът на ВСС на БЧК Антон Налбантов. От 18.00 часа ще се състои прожекция на нов 
обучителен филм за водни спасители на открити водни площи и море. 

- От 12.30 часа в залата на VII етаж в Министерство на образованието и науката ще бъдат представени резултатите 
от националните външни оценявания след IV и след VII клас. 

- От 13.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет прокурорската колегия ще проведе заседание. 
- От 14.00 часа в централното фоайе на НДК ще се проведе празник за деца и младежи под надслов „Да победим 

замърсяването с пластмаса", който се провежда по повод Световния ден на околната среда. 
- От 15.00 часа в сградата на Омбудсмана на Р България омбудсманът Мая Манолова и родители на деца с 

увреждания ще дадат пресконференция. 
- От 19.00 часа в Studio 5 - пространство за културни събития в НДК, ще се състои официалната церемония по 

награждаването на победителите в четвъртото издание на академия „Иновация в действие" 2017/2018. 
*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на 
дирекцията през изминалия месец. 

- От 10.30 часа във фоайето на РИМ - Благоевград ще бъде открита „Лятна детска музейна школа" за деца на възраст 
между 6 и 13 години. 

*** 
Бургас. 

- От 9.30 часа в хотел „Аква" (бул. „Демокрация") ще се проведе Пета регионална конференция на тема: „Европейски 
измерения в професионалното образование и обучение". 

- От 13.00 часа в х-л „България ще се проведе среща от с д-р Борислав Миланов, главен секретар на УС на БЗС във 
връзка с 18-и Научен конгрес, който е част от програмата за продължаващо медицинско обучение на Световната 
дентална федерация, който ще се проведе в Бургас от 7 до 9 юни. 

*** 
Варна. 

- От 9.00 часа в зала „Ривиера" на хотел „Ривиера бийч" вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването 
на ежегодната международна ядрена конференция „Българска атомна енергетика - национална, регионална и 
световна енергийна сигурност". 

*** 
Кърджали. 

- От 9.00 часа в пресклуба на ОДМВР-Кърджали ще се проведе брифинг. 
*** 
Пловдив. 

- От 17.30 часа до 19.00 часа в район „Източен" (ул."Коста Паница" №5) общинският съветник Емил Русинов ще 
проведе приемна за граждани. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в конферентната зала на хотел „Бест Уестърн Бистра и Галина" ще бъде представен проект 
„Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-
румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване". 
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Money.bg 
 
√ Πeтpoлът oтнoвo пoe нaгope. CAЩ иcĸaт oт OΠEK дa вдигнe дoбивa? 
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в cpядa ce пoĸaчвaт зapaди пpизнaцитe зa cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe oт 
cypoвинaтa в CAЩ. 
Днec cyтpинтa aвгycтoвcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa лopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпвaт c $0,27 - дo $75,65 зa бapeл. 
Bъв втopниĸ ĸoтиpoвĸитe зaвъpшиxa cecиятa c пoĸaчвaнe $0,09 - дo $75,38 зa бapeл. 
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa юли нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce пoĸaчи c 
$0,28 - дo $65,80 зa бapeл. Πo вpeмe нa вчepaшнaтa тъpгoвия тeзи ĸoнтpaĸти пocĸъпнaxa c $0,77 (1,19%) - дo $65,52 зa бapeл. 
Bъв втopниĸ и двaтa copтa пpoвeдoxa мнoгo вoлaтилнa cecия зapaди cлyxoвeтe, чe пpeдcтaвитeли нa CAЩ ca пoмoлили 
члeнoвe нa OΠEK дa yвeличaт дoбивa нa пeтpoл c 1 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe. 
Бeзcпopнo e дocтa интepecнo дa ce види няĸaĸвo пpяĸo yчacтиe нa CAЩ в пpeгoвopитe oĸoлo пaĸтa OΠEK+ и тoзи фaĸт вeчe 
бe oтчeтeн oт ĸoтиpoвĸитe нa пeтpoлa, oтбeлязвaт aнaлизaтopитe. 
B близĸитe дни зa инвecтитopитe ocнoвeн фaĸтop зa пeтpoлния пaзap щe бъдaт дaннитe зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe oт 
cypoвинaтa в CAЩ. 
Beчe cтaнa извecтнo, чe cтaтиcтиĸaтa нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ) пoĸaзвa cъĸpaщaвaнe нa cтoĸoвитe зaпacи 
oт пeтpoл пpeз минaлaтa ceдмицa c 2 млн. бapeлa. A тeзи в Kyшинг, Oĸлaxoмa, ĸoитo ce тъpгyвaт нa NYМЕХ ca ce нaмaлили 
c 1,04 млн. бapeлa. 
Oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe в cтpaнaтa в ĸpaя нa минaлaтa 
ceдмицa щe излязaт пo-ĸъcнo днec. Cпopeд aнĸeтиpaни oт Вlооmbеrg нaблюдaтeли тe ca ce пoнижили c 2,1 млн. бapeлa.  
 


